
 
 

 

OBS! Detta är inte en ansökningsblankett. Detta är en bilaga som ska bifogas till ansökan som görs på 

www.antagning.se. 

Meritsammanställning för ansökan till Psykoterapeutprogrammet vid 

Linköpings universitet, 90 hp. 
 

I samband med anmälan på www.antagning.se uppladdas eller skickas intyg på samtliga 

behörighetskrav samt övriga meriter. Sista dag för ansökan är 16 oktober 2017. Sista dag för 

meritsammanställningen och kompletteringar att vara uppladdade/inskickade är 1 november 2017. 

För information/instruktion om uppladdning av dokument se www.antagning.se 

För att dina meriter ska tas i beaktande behöver du skicka in meritsammanställningen i samband 

med din ansökan. Du ska bifoga de meriter du vill åberopa utifrån den inriktning du söker. Om du 

söker båda inriktningarna ska du lämna in två meritsammanställningar så det framgår vilka meriter 

du åberopar inom respektive inriktning. 

_____________________________________________________________________________ 

Denna meritsammanställning gäller: 

 
Personnummer:______________________________________________ 

 

Namn:______________________________________________________ 

 

            Anmälningskod 90071 (Kognitiv beteendeterapi) 

            Anmälningskod 90073 (Relationell och interpersonell psykoterapi)  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.antagning.se/
http://www.antagning.se/
http://www.antagning.se/


 
 

 

Del 1 INTYG FÖR ATT STYRKA BEHÖRIGHET 

För att bli behörig till psykoterapeutprogrammet krävs att den sökande uppfyller särskilda 

förkunskaper och övriga villkor. Du ska i din ansökan styrka att du uppfyller behörighetskraven 

avseende grundutbildning och språkkunskaper, vg se behörighetskraven.  

                     Ev  Bilaga/bilagor: 

 

Du ska utöver detta bifoga följande intyg för att styrka din behörighet: 

 

 Intyg som visar att den sökande genomgått grundläggande psykoterapiutbildning (gäller ej 

för den som avlagt psykologexamen eller läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri 

eller barn och ungdomspsykiatri). Om det inte framgår av detta intyg att den grundläggande 

psykoterapiutbildningen innehållit 60 timmar individuell handledning eller 120 timmar 

handledning i grupp så ska ett separat intyg på handledningen bifogas.  

 

Bilaga:  

 

 Intyg som styrker att den sökande genomgått egenterapi/utbildningsterapi hos legitimerad 

psykoterapeut med minst 25 timmar, eller motsvarande (gäller ej för den som avlagt 

psykologexamen eller läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn och 

ungdomspsykiatri). Separat intyg på egenterapi/utbildningsterapi behöver inte bifogas om  

detta redan framgår av bifogat intyg från grundläggande psykoterapiutbildning.  

Bilaga: 

 

 Intyg som styrker att den sökande efter den grundläggande psykoterapiutbildningen arbetat 

minst två år med psykoterapeutiska arbetsuppgifter 

Bilaga: 

 

 

 Intyg som styrker att den sökande under utbildningen kommer att ha deltidstjänstgöring 

med psykoterapeutiska arbetsuppgifter. Den sökande ska under hela utbildningstiden ha 

möjlighet att arbete med klienter på den egna arbetsplatsen. Blankett för intyg från 

arbetsgivaren finns att hämta på https://liu.se/utbildning/program/f7ypi 

 

Bilaga:  



 
 

 

Del 2: MERITSAMMANSTÄLLNING  
 

Urval 
Vid fler behöriga sökande än platser görs rangordning vid antagning utifrån nedanstående kriterier 
för varje behörig sökande. Om två eller fler sökande bedöms likvärdiga kontaktas referenspersonen. I 
sista hand, vid fortsatt likvärdig bedömning tillämpas lottning av utomstående bedömare. 
 
 
Klinisk erfarenhet  
 
Erfarenhet av psykoterapeutiskt behandlingsarbete efter yrkesexamen/komplett  
grundläggande psykoterapiutbildning (inklusive utbildningshandledning). Anställningen  
ska ha omfattat minst 50 procent av en heltidsanställning. Ringa in aktuellt alternativ nedan. 
 
2 ‐ 4 år       5 år eller mer 
 

 
                            Bilaga: 
 
 
Referensperson för kompetens inom vald inriktning  
(namn, titel, kontaktuppgifter. Referenspersonen ska vara en person som har god insyn i studentens 
psykoterapeutiska arbete och kan uttala sig om studentens förmåga och lämplighet som terapeut) 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Utbildning 
(OBS! Utöver yrkesexamen/komplett grundläggande psykoterapiutbildning) 
 
Ange utbildningar med relevans för psykoterapiområdet som du vill åberopa i ansökan. 
 
a) Examen på avancerad nivå 
b) Teoretisk kurs med relevans för psykoterapiområdet om minst 7,5 hp på 
universitets/högskolenivå 
c) Andra kortare kurser med relevans, ex kliniska workshops 
 
Utbildning/kurser: 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
  

Bilaga: 



 
 

 
 
Handledning inom sökt gren 
(OBS! Utöver den handledning som ingår i den grundläggande psykoterapiutbildningen) 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

Bilaga: 
 
 
Erfarenhet av undervisning 
Med erfarenhet av undervisning menas att ha undervisat inom områden med relevans för 
psykoterapi. 
Ange typ av kurs, målgrupp och omfattning nedan: 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

Bilaga: 
 
Vetenskapliga publikationer 
‐ Artikel med relevans för psykoterapiområdet som är peer‐reviewed och publicerad/accepterad i en 
vetenskaplig tidskrift 
‐ Annan form av publikation (t.ex. artikel inom populärvetenskap, bokkapitel, bok). 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 

Bilaga: 
 
Övriga meriter 
Här kan du redovisa övriga meriter, av relevans för utbildningen, som du vill åberopa. 
T.ex. handledningsuppdrag, redaktör för tidskrift, olika former av förtroendeuppdrag eller en 
doktorsexamen. 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 

     Bilaga: 



 
 

 
 
 
 
Har du frågor kan du höra av dig till oss: 
Programansvarig: 
Maria Jannert 
maria.jannert@liu.se 
013‐ 28 56 75 
 
Administratör institutionen: 
Erika Sjöding 
erika.sjoding@liu.se 
013‐ 28 21 04 
 
Samordnare antagningen: 
Fatima Skogwik   
fatima.skogwik@liu.se 
013-28 57 21 

Tack för din ansökan 


